
Fra innsett til avliving,

rutiner gjennom innsettet

Nortura Team Egg



Tema

• Før innsetting av høner

• Ved innsetting av høner

• Oppverping fra 16-30 uker

• Eggvektsutvikling

• Fallgruver ved ventilasjon

• Fallgruver ved lys

• Daglige rutiner

• Jevnlige rutiner
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Før innsetting av høner 

• Vask, desinfeksjon, opptørking og romhvile etter forrige 

innsett 

• Drikkevannsystem

• NB! Rein og urein sone

• Vedlikehold av teknisk utstyr. Oppgradering og justering 

av ventilasjon! 

• Innkjøp av fòr – oppdrettsfòr (?) og startfòr: riktig 

mengde! (avhengig av alder og forventa 

oppverpingstidspunkt) 
3



Før innsetting av høner 

• Temperatur i huset: Jevn temperatur for å unngå 

klumping. Stille inn på ca. 20 grader

• Lite strølag

• Sjekk: ventilasjon, datastyring, lys, fòrskrue/fòrkjede, 

eggtrekk, pakkemaskin

• Fôr i fôrrennene
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Hva vet jeg om hønene som kommer?

• Lysstyrke hos oppdretter

• Når starter lysdagen?

• Hvilken informasjon gir deklarasjonen?
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Jevnhet i flokken

• Flokkens jevnhet = andel 

innenfor +/- 10% av 

gjennomsnittsvekt

• 90 % innenfor +/- 10 % 

av middelvekt

Middelvekt: 1200 gram

90 % innenfor 

intervallet 1080 – 1320 

gram



Helsestatus og immunforsvar
Finn 

standarddeklarasjon



Innsetting av høner

• Når på døgnet? 

• Settes inn i aviariene, nær fôr og vann

• Fordeles jevnt i huset

• Lysoppsett / lysstyrke i samråd med oppdretter 
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Innsetting av høner

• La hønene «roa seg» 

• Hjelpe «golvhøner» opp i aviariene. Ikke overnatting på golvet

• Bruk av grinder (?). Avhengig av innredning og golvplass. 

Stress ..

• Følg lysprogrammet til oppdretter som utgangspunkt, men 

vurder korrigering om hønene har en annen utvikling

• OBS! Overbelegg kan koste deg dyrt 

• Start registrering i Eggkontrollen
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Produksjonsplaner
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Hvordan få hønene til å overnatte i aviariene?

• Lysprogram (differensiert slukking)

• Fysisk løfting av høner, bruk av laser

• Ventilasjon og jevn fordeling av flokken

11



04.11.2021 12

KLIMA

• Temperatur (20-22oC)

– Utfordringer luftkvalitet

– Utfordringer med fjørdrakt

• Luftfuktighet (50 – 65 %)

• CO2 under 3000 ppm

• NH3 under 25 ppm

• Ventilasjon (6-8m3/høne/time)

– Minimumsventilasjon, må være rett innstillt

• Varmetilførsel



Fra innsetting til oppverping (16-20 uker)

• Jevn lys-styrke

• Hvor mange % lys i computer tilsv. lux i huset? 

• Følg med på: KROPPSVEKTUTVIKLING , fòropptak, vannopptak

– Se norske middeltall i eggkontrollen

• Åpne reir 2-3 timer før lyset kommer på, ved hvilken alder åpner du 

reirene?

• Sjekk temperatur langs golvet i hele huset 

• Sjekk trekk (lettkledd eller pinne med band) 

• Fortsett med trivselstiltak som brukes hos oppdretter
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Fra innsetting til oppverping forts. (16-20 uker)

• Bruk tid i hønsehuset, ha fokus på dyra

• Observer (sitt i dyrerommet, unngå øreklokker)

• Grying og skumring, observer

• Ved skifte av fôringstider og lysdag: Vær til stede

• Gjør hønene vant med rutiner

• Trivsel (radio, sang, prat…)

• Reager om ting avviker fra forventning



Kroppsvekt
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Rundt 20 uker

• Start lysdagøkning (19 uker)

• Skifte til verpefòr fra første egg, bedre å bytte til verpefôr for tidlig enn 
for seint.

• Valg av verpefòr – avhengig av fòropptak, hybrid, kroppsvekt, årstid   
(forskjell i fòr innen ulike fòrfirma). Diskuter med oppdretter/rådgiver

• Kråsstein (marmorstein) – 75 kg for 7500 høner: fordel over 3 dager (3x 
25 kg) 

• Registrering av antall egg i Eggkontrollen dagleg

• Husk å kjøre eggband ettermiddag/kveld

• Ved skifte av fôringstider og lysdag, VÆR TILSTEDE

• REAGER VED UREGELMESSIGHET
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Fra 20 til 30 uker (oppverping)

FØLG MED PÅ KROPPSVEKTUTVIKLING ! 

LYS:

• Følg lysprogram

• Raskere økning i lysdagen dersom:

• mye feillagte egg (ev. økning mot kvelden) 

• god kroppsvekt

• rask økning i verpeprosent

• Forsiktig økning i lysstyrke dersom mye feillagte egg. Ved 
stress/uro demp ned lyset igjen

17



Fôr - Fra 20 til 30 uker (oppverping)

• Riktig fòrnivå – nok fòr, skal spise tomt en gang om dagen, men skal 

ikkje stå tomt

• Sjekk når fòring går – nivå i fòrkjede før og etter fòring

• Sjekk kvittering og prøvepose ved nytt fòrlass

• Bytte av fòrlass: avvik lukt, fòropptak, struktur… ikke vent med å 

kontakte fòrleverandør

• Evt fòrskifte ved riktig tid. Avhengig av kroppsvekt, eggvekt og 

fòropptak.

• Husk å registrere fòrkjøp, type og kostnad i Eggkontrollen
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Nattfôring

• Har blitt lansert av enkelte oppdrettere som forebygging mot stureperiode

• Oppskrift: Fra dag 2 etter innsett bruk 2 timer nattlys midt i mørkeperioden i 
minimum 2 uker, eller til fôropptaket er normalt

• Lyset dimmes da ned og opp som ved vanlig morgen og kveld innenfor disse 2 
timene

• Forskrift om hold av høns og kalkun § 12 Lys: «Lysprogrammet skal etter de første dagene 
med tilvenning følge en 24 timers syklus og med unntak for slaktekylling inkludere en uavbrutt mørkeperiode på 
minst 8 timer. Bestemmelsene om mørkeperiode kan bare fravikes når det er nødvendig av dyrevernmessige
grunner

• NB: Må utføres riktig: Noen har hoppet over dimming opp ned og har 
opplevd at hønene har oppholdt seg siste del av natta på golvet. Et 
meldt tilfelle av at hønene ikke la seg igjen, konsekvens unormal tidlig 
oppverping (sommer og lyslekkasje?)
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Feillagte egg -Fra 20 til 30 uker (oppverping) 

• Fjern golvegg.  Ikke plukk aviaregg under verping (forstyrrer)

– Viktig med nok reirkapasitet

• Bruk av grinder (automatiske nede under verping ) 

• Områder med golvegg: sjekk lys, temperatur, trekk, strølag

• Mye feillagte egg i aviarene: vurder lysprogram i samråd med 

oppdrettar/rådgjevar. 

• Sjekk ventilasjon 
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Andre forhold - Fra 20 til 30 uker (oppverping)

• Er det tendens til fjærplukking/ uro?

• Finnes det fjær i strøet eller eter hønene dem opp?

• Er fordeling av flokken god?

– Hvis ikke: 

• Er det vesentlige temperaturforskjeller i huset

• Er det områder med trekk (justering av veggventiler mm)

• Fuktig strø, ammoniakk 

• Vannlekkasje, vann på gjødselbelta? 

• Hindre klumping: jevn temperatur, plate foran netting mot pakkerom, 
ev. skru av lyset i endene 



Sysselsetting - trivselstiltak
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Eggvektsutvikling
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Høg eggvekt
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Sladde over årstall



Middels eggvekt
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Lav eggvekt
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Optimalisering av eggmasseproduksjon

• Høg eggvekt er ikke ensbetydende med høy eggmasseproduksjon

• Utholdenhet i verpeprosent og skallkvalitet er også vesentlig for 

resultatet
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Utover innsettet

• Fokus på å holde produksjonen mest mulig stabil

• Skifte til kalsiumrikt fôr

• Gi kalk, helst om ettermiddagen
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Fallgruver ved ventilasjon  

• God og jevn ventilasjon er avgjørende

• Opplæring og drifting av eget anlegg 

• Ikke stol alene på tall i styringsboksen

• Forholdene må kjennes på kroppen

• Trekk må unngås – spesielt på vagler og reir 

• Husk reingjøring av netting/gitter foran ventilåpninger og vifter 

(også ute) – støv kan redusere kapasitet med 50 %.

• Kontroll av wire trekk ! 
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Andre viktige forhold ved ventilasjon

• Lysskjerming av ventilasjon er viktig 

• Viktig med nok undertrykk: reager på støv/gass i 

tilstøtende rom 

• Ved mye ammoniakk: hyppigere utgjødsling, redusere 

strødybde, sjekk vannlekkasje, proteinnivå i fôr. 

Redusere temperatur, vurder tilleggsvarme.
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Fallgruver ved lys / lyskilde 

- Ved bytte av lyskilde - bytt dimmer !

- Lyset må kunne dimmes ned til 0. 

- Bruk profesjonell forhandler som har kunnskap om lys til 
fjørfe

- Lyset må være flimmerfritt også for hønene 

- Jevnt lys – unngå mørke områder 

- Sørg for god lysskjerming rundt ventiler, utblåsingsvifter 
og kanaler
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Vedlikeholdsavtale

• En bør inngå avtale om regelmessig justering og 

vedlikehold av ventilasjon og styringssystemer i 

hønsehuset 

• Er det praktisk mulig å få til?

• Finnes det servicefolk? 
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DAGLIGE RUTINER
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DEFINISJON  RUTINE

Rutine

er en arbeidsmåte som stadig 

gjentas og er allment kjent 

av de som utfører arbeidet
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Når du kommer inn i pakkerommet:

VASK HENDENE ! Nytt bilde?
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REIN OG UREIN SONE

• Fysisk skille, tett til gulv

• Egne sko og eget tøy, også for 

besøkende

• Vask/desinfeksjon av hender, 

verktøy mm.

• Konsekvent bruk hele innsettet
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INSPEKSJON

• Tilsyn minimum 2 ganger pr dag

• Er lyd og lukt slik det skal være ?

• Sjekk at det er vann i alle rekker 

og etasjer

Nytt bilde
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INSPEKSJON  forts.

• Sjekk at dyrene får fôr

• Fjern døde dyr

• Avliv og fjern svake og sjuke dyr 

• Plukk golvegg 

• Kjør eggbandet ekstra runde om 
kvelden 



Faktaark vasking av egg



Råd om riktig vasking

• Kontroller temperatur! Vent med å vaske til temperatur er høg nok

– Bøttevasker: ca 40 grader - min 38, maks 42 

– Dysevasker: ca 40 grader – maks 45  

– Skyllevatnet (dysevasker) skal være varmere enn vaskevatnet 

• Bruk anbefalt vaskemiddel i riktig dosering

– pH skal være min 10,5 (målestrips) 

– Følg vaskemiddelbruksanvisning - tilpasning i forhold til pH.

• Ikke vask mer egg enn du må

• «Tørk» bort små flekker

• Egg skal vaskes kun en gang!

• Vask veldig skitne egg for seg, evt kast dem. Sterkt forurensa egg kan ikke vaskes reine.

• Tørking, pass på at egga tørker raskt etter vask!
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JEVNLIGE RUTINER
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RENHOLD • Fei eller støvsug jevnlig ganger og 

vegger, samt der eggene triller 

• Hold det rent og ryddig, både i 

dyrerom, egglager og rundt huset

• Gjør rein vifter og 

ventilasjonskanaler etter behov

• Dusj gjerne hus og dyr, om det er 

varmt om sommeren

• Hold netting og reir rene for å 

minimere andel skitne egg 
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UTGJØDSLING

• Utgjødsling minst en gang pr 

uke

• Ved problemer med f.eks. flue, 

midd eller høg NH3-kons, kan 

dette med fordel gjøres to 

ganger pr uke 
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FÔRPRØVER

• Fôrprøve tas av hvert lass, og 

oppbevares minst 1 mnd etter 

at lasset er brukt opp.

• Sammenlignes med den 

forrige fôrprøven.
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ANDRE RUTINER

• Justere åpnings-/lukketid for reir når daglengden endres

• Tøm og spyl gjennom drikkevannssystemet

• Salmonellaprøve når hønene er 25 uker, 40, 55 og 70 uker og evt før 

slakting

• Strøkvalitet fjerne gjødsel på golvet (samtidig med utgjødsling)

• Middprøve
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VÆR OPPMERKSOM PÅ MIDD

• Midd vil en ikke ha i huset !

• Kontroller jevnlig typiske 

”midd-steder” i dyrerommet

• Legg ut middfeller med jevne 

mellomrom (40 ukers alder-

middfeller til Animalia)
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SETT OPP SKILT  - LÅS DØRA
Nytt bilde



• På hvilken måte dine rutiner påvirke velferden til hønene?

• Hvilke rutiner er det du gjør som kan påvirke velferden til hønene 

dine?
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NOTATER OG LOGGFØRING



DOKUMENTASJON

• Registrere daglig i verpeliste

- elektronisk, papir
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Bilde av mobil, 

nettbrett og pc
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LAG GJERNE SJEKKLISTER

i f.t. daglige, ukentlige/jevnlige oppgaver
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INSTRUKSER

•Heng gjerne opp instruks 

som bl.a. forteller hva som 

skal gjøres ved f.eks 

strømbrudd, feil på fôr eller 

fôringsanlegg, manglende 

vanntilførsel m.v.

•Telefonnummer til bruker, 

brannvesen, veterinær og 

eggpakkeri bør være lett 

tilgjengelig



04.11.2021 53

LAG DET TRIVELIG PÅ ARBEIDSPLASSEN DIN


